
 
 

 
 
 
 
 

ที่  ศธ  ๐๔๒๙๑.๐๙/ว๙๐๕                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
                                                                                 ๑๗๐  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง   
                   เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

 
 
 

                                                                 ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน 
 

   ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ขอแจ้งก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาค
เรียนที ่๒ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จึงขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ ดังนี้  
 

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
     รอบ ๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. นักเรียน ม.๑/๑ – ม.๑/๑๐ (ลงทะเบียน ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.) 
     รอบ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นักเรียน ม.๒/๑ – ม.๒/๑๐ (ลงทะเบียน ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.) 
     รอบ ๓ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. นักเรียน ม.๓/๑ – ม.๓/๑๐ (ลงทะเบียน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) 
     รอบ ๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นักเรียน ม.๔/๑ – ม.๔/๑๐ (ลงทะเบียน ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.) 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
     รอบ ๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. นักเรียน ม.๕/๑ –  ม.๕/๑๐ (ลงทะเบียน ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.) 
     รอบ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นักเรียน ม.๖/๑ – ม.๖/๑๐  (ลงทะเบียน ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.) 
     รอบ ๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นกัเรียน ม. ๑ – ๖ (โครงการห้องเรียนพิเศษ EP, GSMP,  

                                   MEP, IEP และ S-MAI)   (ลงทะเบียน ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.) 
 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอเรียนเชิญผู้ปกครองของทุกท่าน ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
ตามวันเวลา ดังกล่าว   
                      ขอแสดงความนับถือ                                                                       
 

 
                    (นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้) 

                                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทร ๐๒ ๒๔๕๒๗๐๔ 
หมายเหตุ  ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง กรุณาเดินทางเพื่อมาประชุมผู้ปกครอง โดยรถประจ าทาง เนื่องจาก
โรงเรียนมีที่จอดรถไม่เพียงพอ (อนุญาตเฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(กรุณาฉีก ส่งคืนครูที่ปรึกษาภายในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 

  ข้าพเจ้า .......................................................................... ผู้ปกครอง  (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) 
........................................................................................ นักเรียนชั้น ม. ......... / ......... ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองฯ และมีความประสงค์    เข้าร่วม ไมเ่ข้าร่วม เนื่องจาก ................................. 
        
 

                                ลงชื่อ ....................................... ผู้ปกครอง 
                          (........................................) 

                           ........./........./.......... 



 
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 (ห้องเรียนปกติ) 
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

............................................................................................................................. ..... 
รอบที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนปกติ เวลา 07.30 น. – 10.00 น. 
 07.30 - 0๘.00 น.  ครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียนที่สนามบาส 
 ๐8.0๐ - 09.00 น. ประชุมผูป้กครองบนหอประชุมโรงเรียน 
 09.00 - 10.00 น.  - ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องเรียนตามตารางจัดห้องประชุม 
      - ครูที่ปรึกษาดำเนนิการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระการประชุม 
      - ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

- ผู้ปกครองทำแบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผูป้กครอง           
 10.00 น.  ผู้ปกครองนักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
รอบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ เวลา 09.30 น. – 12.00 น. 
 09.30 - 10.00 น.  ครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียนที่สนามบาส 
 10.0๐ - 11.00 น. ประชุมผูป้กครองบนหอประชุมโรงเรียน 
 11.00 - 12.00 น.  - ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องเรียนตามตารางจัดห้องประชุม 
      - ครูที่ปรึกษาดำเนนิการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระการประชุม 
      - ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

- ผู้ปกครองทำแบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผูป้กครอง  
 12.00 น.  ผู้ปกครองนักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
รอบที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ เวลา 11.30 น. – 15.00 น. 
 11.30 - 12.00 น.  ครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียนที่สนามบาส 
 12.0๐ - 13.00 น. ประชุมผูป้กครองบนหอประชุมโรงเรียน 
 13.00 - 14.00 น.  - ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องเรียนตามตารางจัดห้องประชุม 
      - ครูที่ปรึกษาดำเนนิการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระการประชุม 
      - ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

- ผู้ปกครองทำแบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผูป้กครอง ภาค 
 14.00 น.  ผู้ปกครองนักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
รอบที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ เวลา 13.30 น. – 16.00 น. 
 13.30 - 14.00 น.  ครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียนที่สนามบาส 
 14.0๐ - 15.00 น. ประชุมผูป้กครองบนหอประชุมโรงเรียน 
 15.00 - 16.00 น.  - ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องเรียนตามตารางจัดห้องประชุม 
      - ครูที่ปรึกษาดำเนนิการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระการประชุม 
      - ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

- ผู้ปกครองทำแบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผูป้กครอง ภาค 
 16.00 น.  ผู้ปกครองนักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
  



 
 

 
 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 - 6 (ห้องเรียนปกติ) และห้องเรียนโครงการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5  
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

............................................................................................................................. ..... 
รอบที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้องเรียนปกติ เวลา 07.30 น. – 10.00 น. 
 07.30 - 0๘.00 น.  ครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียนที่สนามบาส 
 ๐8.0๐ - 09.00 น. ประชุมผูป้กครองบนหอประชุมโรงเรียน 
 09.00 - 10.00 น.  - ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องเรียนตามตารางจัดห้องประชุม 
      - ครูที่ปรึกษาดำเนนิการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระการประชุม 
      - ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

- ผู้ปกครองทำแบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผูป้กครอง           
 10.00 น.  ผู้ปกครองนักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
รอบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนปกติ เวลา 09.30 น. – 12.00 น. 
 09.30 - 10.00 น.  ครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียนที่สนามบาส 
 10.0๐ - 11.00 น. ประชุมผูป้กครองบนหอประชุมโรงเรียน 
 11.00 - 12.00 น.  - ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องเรียนตามตารางจัดห้องประชุม 
      - ครูที่ปรึกษาดำเนนิการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระการประชุม 
      - ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน และข้อคดิเห็นต่าง ๆ 

- ผู้ปกครองทำแบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผูป้กครอง  
 12.00 น.  ผู้ปกครองนักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
รอบที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (โครงการห้องเรียนพิเศษ EP, GSMP, MEP, IEP และ S-MAI) 
 12.30 - 13.00 น.  ครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียนที่สนามบาส 
 13.0๐ - 14.00 น. ประชุมผูป้กครองบนหอประชุมโรงเรียน 
 14.00 - 15.00 น.  - ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องเรียนตามตารางจัดห้องประชุม 
      - ครูที่ปรึกษาดำเนนิการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระการประชุม 
      - ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

- ผู้ปกครองทำแบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผูป้กครอง ภาค 
 15.00 น.  ผู้ปกครองนักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
  



 
 

 
 
 

ตารางการใช้ห้องประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

เวลา 09.00 – 10.00 น. เวลา 11.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 14.00 น. เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ชั้น/ห้อง ห้องเรียน 
ม.1/1 171 ม.๒/๑ 224 ม.๓/๑ 171 ม.4/๑ 224 
ม.1/2 172 ม.๒/๒ 231 ม.๓/๒ 172 ม.4/๒ 231 
ม.1/3 173 ม.๒/๓ 232 ม.๓/๓ 173 ม.4/๓ 232 
ม.1/4 174 ม.๒/๔ 233 ม.๓/๔ 174 ม.4/๔ 233 
ม.1/5 175 ม.๒/๕ 234 ม.๓/๕ 175 ม.4/๕ 234 
ม.1/6 163 ม.๒/๖ 241 ม.๓/๖ 163 ม.4/๖ 241 
ม.1/7 164 ม.๒/๗ 242 ม.๓/๗ 164 ม.4/๗ 242 
ม.1/8 333 ม.๒/๘ 243 ม.๓/๘ 333 ม.4/๘ 243 
ม.1/9 336 ม.๒/๙ 244 ม.๓/๙ 336 ม.4/๙ 244 

ม.1/10 162 ม.๒/๑๐ 161 ม.3/๑๐ 162 ม.4/๑๐ 161 
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

เวลา 09.00 – 10.00 น. เวลา 11.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 14.00 น. 
ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ชั้น/ห้อง ห้องเรียน 
ม.5/๑ 224 ม.๖/๑ 171 ม.1/๑1 343 
ม.5/๒ 231 ม.๖/๒ 172 ม.1/1๒ 335 
ม.5/๓ 232 ม.๖/๓ 173 ม.๒/11 341 
ม.5/๔ 233 ม.๖/๔ 321 ม.3/11 346 
ม.5/๕ 234 ม.๖/๕ 141 ม.4/11 344 
ม.5/๖ 241 ม.๖/๖ 151 ม.4/12 334 
ม.5/๗ 242 ม.๖/๗ 153 ม.5/11 342 
ม.5/๘ 243 ม.๖/๘ 154 ม.6/11 345 
ม.5/๙ 244 ม.๖/๙ 155   

ม.5/๑๐ 161 ม.๖/๑๐ 323   
 
 
  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


